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Regulamin korzystania ze zbiornika 

wędkarskiego „Kociołki” 

Połów ryb w Zbiorniku Wędkarskim Kociołki, możliwy jest wyłącznie po zapoznaniu się  

z niniejszym regulaminem. 

 

Zasady połowu ryb na Zbiorniku: 

1. Zbiornik dopuszczony jest do użytkowania tylko dla posiadaczy ważnej licencji na połów. Sprzedaż 

licencji prowadzi właściciel (opiekun) łowiska. Zakup licencji, jest jednoznaczny z przyjęciem do 

wiadomości i przestrzeganiem przedstawionych poniżej zasad korzystania z akwenu. Na stanowisku 

wędkarskim mogą przebywać tylko osoby posiadające licencję z osobą towarzyszącą (osoba taka 

może łowić w ramach limitów dysponenta). 

2. Ustala się wysokość opłat za licencje 200 zł., którą można wykupić do dnia 30 marca roku 

kalendarzowego u właściciela lub opiekuna zbiornika. Dla mieszkańców osiedla licencje wydawane 

są bezpłatnie. Wykupienie licencji jest równoważne z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz 

cennika. Pozyskane środki przeznaczone będą na zarybianie akwenu, oraz zawody wędkarskie. 

3. Licencja na wędkowanie jest ważna z innym dokumentem tożsamości posiadającym zdjęcie. 

Licencja powinna być umieszczona w widocznym miejscu dla każdego znajdującego się na terenie 

zbiornika. 

4. Nie przestrzeganie pkt. 3 spowoduje utratę licencji, bez zwrotu kosztów. 

5. Każdy wędkujący posiadający licencje, ma prawo żądać okazania licencji od innych wędkujących, na 

zasadach wzajemności. 

6. Uprawnienia do kontroli mają prawo członkowie Zarządu Stowarzyszenie Kociołki, oraz osoby 

wyznaczone przez Zarząd. 

7. Wędkarze zobowiązują się do prac społecznych na ternie Zbiornika (5 godzin w ciągu sezonu 

wędkarskiego). 

8. Wprowadza się limit ilościowy licencji – 25 szt. 

9. Łowisko jest otwarte będzie od 01 kwietnia do 30 października 7 dni w tygodniu w godzinach: 



Poniedziałek – Piątek  15.00 - 21.55 

Sobota    15.00 - 21.55 

Niedziela, oraz dni świąteczne 6.30 -  21.55 

10. Łowienie odbywa się tylko na wędkę, wyłącznie z brzegu. Dozwolone są następujące metody 

łowienia: 

- spławikowa, 

- gruntowa. 

11. Uprawniony do wędkowania ma prawo do zajęcia jednego stanowiska. 

12. Wędkujący zobowiązany jest do posiadania podbieraka oraz przyrządu do wyjmowania haczyków  

z pysków i siatki do przechowywania ryb o długości min. 3 metrów. 

13. Złowione ryby muszą być ładowane na brzegu przy użyciu podbieraka, zabrania się windowania ryb, 

lub stosowania osęki. 

14. Ryby przeznaczone do zabrania muszą być przetrzymywane w siatkach, pozostałe ryby należy 

wypuścić do zbiornika bezpośrednio po złowieniu. Zabronione jest pozostawianie ryb na brzegu 

15. Łowiący nie może pozostawiać sprzętu wędkarskiego bez opieki (za sprzęt pozostawiony bez 

nadzoru, właściciel - opiekun akwenu nie ponosi odpowiedzialności). 

16. W ramach wykupionej licencji, jednorazowo można zabrać ryby z gatunków: 

- karaś srebrzysty b. o. 

- karaś złoty od 15cm. 10szt 

- karp 2szt. od 35 do 50cm długości 

- amur 2szt. od35 do 50cm długości 

- szczupak 1szt.powyzej 50cm do80cm długości 

 Pozostałe gatunki ryb według  amatorskiego połowu PZW  

17. Parkowanie samochodów jest dozwolone miejscach do tego wyznaczonych.  

18. Na terenie zbiornika zabrania się: 

� Łowienia ryb bez wykupienia licencji. 

� Przebywania i łowienia ryb poza ściśle wyznaczonymi granicami łowiska. (granica łowiska 5 metrów 

powyżej wyspy-3 linie brzegowe). 

� Używania zanęt innych jak kukurydza, prażone konopie i kulki proteinowe, z jednoczesnym 

uwzględnieniem zachowania niezbędnego minimum ilościowego. Zabrania się wyrzucania 

pozostałych na koniec łowienia zanęt do zbiornika!  



� Wjazdu teren zbiornika. 

� Niszczenia i modyfikowania brzegów. 

� Pozostawiania śmieci, oprawiania złapanych ryb bezpośrednio na łowisku, używania grilla oraz 

palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi. 

� Wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew roślin i krzewów, 

łamania gałęzi, używania podpórek pod wędki z gałązek. 

� Zakłócania ciszy, przeszkadzania innym łowiącym, oraz osoba mieszkającym i spacerującym wokół 

zbiornika. używania sprzętu radiowego. 

� Spożywania alkoholi wysokoprocentowych. 

19. Złamanie powyższych zasad oraz jakiekolwiek zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, 

powoduje usunięcie z terenu zbiornika bez zwrotu kosztów a także odmówienie sprzedaży licencji 

w przyszłości. Na całym akwenie obowiązuje zakaz kąpieli i pływania sprzętem wodnym poza 

osobami do tego uprawnionymi. Właściciel (opiekun) zbiornika jak i osoby przez niego wyznaczone 

mają prawo kontroli zachowania zasad i rozstrzygania, w kwestiach spornych w nich 

niewymienionych. 

20. Właściciel - opiekun zbiornika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na łowisku. 

Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami 

losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na terenie zbiornika. 

21. Właściciel - opiekun zbiornika zastrzega sobie możliwość organizowania zamkniętych imprez. Za 

ewentualne trudności – przepraszamy. 

22. Wykupując licencję wyraża się zgodę na dokonywanie przez opiekuna łowiska, lub osób przez niego 

wyznaczonych kontroli środka transportu i rzeczy osobistych w przypadku podejrzenia o zabranie 

ryb ponad limitowych lub innego niewłaściwego zachowania.  

23. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 
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